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  جامعه شناسي كاربردي

  ١٣٨٩ تابستان ‐ دوم شماره  ‐) ٣٨(شماره پياپي  ‐ و يكم سال بيست

  ۲/۳/۸۹:تاريخ پذيرش   ٢٠/٧/٨٨:تاريخ دريافت

 ١١٩‐ ١۳۶صص

  
   شهراهواز درادي اعت يده ي پد مؤثر بريل اجتماع عواميبررس

 
  ∗ استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران  ،يمعصومه باقر

  دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران، ين نبويعبدالحس
  مربي گروه علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران،  ن ملتفتيحس

  كارشناس ارشد جامعه شناسي، ر پويفاطمه نق

  
  

  ده يچك
وع پژوهش هاي موردي بوده اين تحقيق از ن. باشد    هدف از پژوهش حاضر بررسي عوامل  اجتماعي مؤثر بر پديده ي اعتياد مي           

  نفر از معتادين خود معرف به مراكز بازپروري وابـسته بـه مركـز بهزيـستي اهـواز                  135است و  كل جامعه آماري مورد مطالعه نيز          
است كه به عنوان يك متغير تركيبي دربردارنده چهار عنصر نوع مـاده مـصرفي،               » شدت اعتياد « متغير وابسته در اين تحقيق      . است
-بـي « ،  » اقتـصادي  -پايگـاه اجتمـاعي   «ار مصرف، دفعات مصرف و روش مصرف مي باشد و رابطه آن بـا متغيرهـاي مـستقل                   مقد

، مـورد بررسـي قـرار گرفتـه     »سن و وضـعيت تاهـل  «  ،»محروميت نسبي«، »معاشرت با افراد معتاد« ،»احساس انزواطلبي «،  »هنجاري
شـدت  ( اقتصادي ومتغير وابسته     -وس و معني داري بين متغير پايگاه اجتماعي       دهد كه رابطه معك    يافته هاي تحقيق نشان مي    . است
همچنين نتايج پژوهش  رابطه ي مستقيم و معنـي داري  بـين متغيـر هـاي بـي هنجـاري، احـساس انزواطلبـي و                         . وجود دارد ) اعتياد

سن، وضعيت تاهل و محروميت نـسبي بـا متغيـر           امايافته ها بين متغيرهاي     .سازد معاشرت با افراد معتاد با شدت اعتياد را آشكار مي         
  .رابطه معني داري را نشان نداده است شدت اعتياد

 يت نسبيمحروم، ي، احساس انزواطلبيهنجاري، بي اقتصاد-يگاه اجتماعياد، پايشدت اعت: يدي كله هايواژ

  

                                                 
 Email: maba_65@hotmail.com               09167237003: نويسنده مسئول ∗
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120  1389، شماره دوم ، تابستان ) 38(جامعه شناسي كاربردي ، سال بيست و يكم ، شماره پياپي 

  مقدمه 
مصرف مواد مخدر يكي از بزرگترين معضالت      

؛ اما اعتياد به مواد ي باشدبسياري از كشورهاي جهان م
مخدر به عنوان يك وضعيت خاص پديده ي نسبتا جديدي 
است كه از اواخر قرن هجده و اوايل قرن نوزده ميالدي 

اگرچه پيش از اين در ). 1979لوين،(شناخته شده است 
ادبيات مسيحي مصرف الكل يا مواد مخدر به عنوان گناه يا 

بنابراين مواد  ). 1997مك كيم، (جرم به حساب مي آمد 
مخدر ، اعتياد و معتاد سه ضلع مثلثي را تشكيل مي دهند كه 
سايه خود را بر روي جامعه گسترانده و هر روز بيش از روز 

  . قبل توجه مردم و محققان را به خود جلب مي كند
 مــصرف مــواد مخــدر بــه مثابــه يــك مــسئله  ءاعتيــاد و ســو

 توانـايي جامعـه در   اي است كه همراه با آن اجتماعي، پديده 
رود و باعـث    يابي و حفـظ نظـم موجـود از بـين مـي            سازمان

هــاي ســاختاري در نظــام اقتــصادي، اجتمــاعي،  دگرگــوني
سازمان بهداشـت    .شودسياسي و فرهنگي در يك جامعه مي      

جهاني مسأله مـواد مخـدر، اعـم از توليـد، انتقـال، توزيـع و                
توليـد و  مصرف را در كنار سـه مـسأله جهـاني ديگـر يعنـي            

هاي كشتار جمعي، آلـودگي محـيط زيـست،         انباشت سالح 
فقر و شكاف طبقاتي، از جمله مسائل اساسي شـمرده اسـت            
كه حيات بشري را در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگـي و           
سياسي در عرصه جهاني مورد تهديد و چـالش جـدي قـرار             

، 1375دهـد كـه در سـال        مقايسه آمارها نـشان مـي     . دهدمي
ــا تقري ــر اســاس آمارهــاي   500ب ــاد در كــشور و ب  هــزار معت

 شـهر بـزرگ ايـران       10 در   1377سازمان ملل متحد در سال      
 بـر اسـاس آمارهـاي    1380 هزار معتاد و در سال       710حدود  

ــازمان    ــان و سـ ــت و درمـ  85 در UNODCوزارت بهداشـ
 3شهرستان كه تمامي استان ها را در برمـي گرفـت حـداقل              

 مـصرف كننـده مـواد افيـوني وجـود            هزار نفر  761ميليون و   
برآوردهــاي صــورت گرفتــه ). 1385ميــري آشــتياني،(دارد 

 اجتمـاعي   –هـاي اقتـصادي     دهد كه ميزان خسارت   نشان مي 
مستقيم و غير مـستقيم مـواد مخـدر و قاچـاق آن در كـشور                

و بـه   ) 1382صـادقي ،    (مي باشـد     ميليارد تومان    700ساليانه  
 نفر از اعضاي    200نه حدود   طور متوسط بر اساس آمار ساليا     
 كشته ميـشوند      مبارزات  اين نيروي انتظامي كشور در جريان    

، سـن آغـاز    1382طبق گزارشـات سـال      . )1381رئيس دانا، (
  سال رسـيده اسـت     16 تا   14مصرف مواد مخدر در ايران به       

. شود به تعداد معتادان افزوده مي     ٪10االنه  س.)1379توسلي،(
 برابـر   5 اين ميـزان تقريبـاً       كهت   اس ٪30رشد اعتياد تزريقي    

 و  بها رتبـه بنـدي آسـي      . )1382عبـدي، (جمعيت كشور است  
م اجتماعي در استان خوزستان توسـط نيـروي انتظـامي           ئجرا

 نشان مي دهد كه اعتياد در بـين سـاير جـرايم            1384در سال   
 معاونـت اجتمـاعي   (رتبه اول را به خود اختصاص داده است       

ركل مبـارزه بـا   ياسـت كـه مـد    يدر حـال  نيو ا ). 1384،ناجا
ن يبر اساس آخرن را ي تعداد معتاد 1388مواد مخدر در سال     

 هـزار نفـر     160ون و   يليك م يآمار صورت گرفته در كشور      
 و ي كــه بــه صــورت مــورديمعتــاد كــه بــا احتــساب افــراد

ون يـ ليش از دو م   ي دهند بـ   ين عمل را انجام م    ي ا يرحرفه ا يغ
لـذا بـا توجـه بـه        ). 1388ان،يزاهـد (برآورد نموده است    نفر  

آمارهاي فوق الذكر، شدت اعتياد كه به  نوع ماده مصرفي ،     
مقدار مصرف ، دفعات مصرف و شيوه مصرف بستگي دارد    

پديـده اعتيـاد     . در ايران آمار نـسبتا بـااليي را نـشان ميدهـد           
پيامدهاي ناخوشايند بسياري در پي دارد كـه مـي تـوان بـه،              

 هـا و طـالق، فرزنـدان بـي          چالش از هم پاشيدگي خـانواده     
سرپرست و آينده آنـان، درگيـر شـدن نـسل جـوان در ايـن                
مشكل و به هدر رفتن منابع مالي و اقتصادي كشور، پرشدن           

اشـاره نمـود، و بنـا بـه          زندان ها و افزايش سـاير انحرافـات،       
ميزان باالي آسيب رساني اعتياد  پرداختن به موضوع مـورد           

بر اين اساس هـدف پـژوهش   . بحث اجتناب ناپذير مي باشد 
 -حاضر، بررسي تأثير متغيرهايي همچـون پايگـاه اجتمـاعي         
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121 بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر پديده ي  اعتياد در شهراهواز

 اقتــصادي، احــساس بــي هنجــاري ، احــساس انزواطلبــي، 

محروميت نسبي، معاشرت با افراد معتاد و تعلق به مدرسه در    
  .  گرايش و سوق دادن افراد به اعتياد است

  
  نيشيمطالعات پ بر يمرور

ن بررسي تأثير عوامل اقتصادي نتايج پژوهشي تحت عنوا
 اجتماعي بر اعتياد، نشان داد كه اكثريت معتادان از –

چنين هم.  اجتماعي پاييني برخورداراند-وضعيت اقتصادي
بين سطح تحصيالت والدين، ميزان درآمد، ميزان 
انزواطلبي، ميزان ناكامي در زندگي و ميزان اميد به آينده و 

در ).  1379جونقاني،( دارد دار وجوداعتياد رابطه معني
پژوهش، بررسي علل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر اعتياد در 

 –ها آشكار ساخت كه بين پايگاه اقتصادي شيراز؛ يافته
دار اجتماعي معتادان با ميزان و شدت اعتياد آنان رابطه معني

عالوه بر اين معتاداني كه از شدت اعتياد . وجود دارد
ند، عالقه و دلبستگي كمي به نهاد اباالتري برخوردار

ها با ديگر خانواده و مدرسه داشته و پيوند و ارتباط آن
در ). 1381غالمي آبيز،(نهادهاي اجتماعي ضعيف است 

شناختي معتادان در محالت فقير هاي جامعهبررسي ويژگي
نشين شهر اصفهان محقق معتقد است كه هيچ مكانيسمي 

كه د موفق نخواهد بود مگر اينبراي مبارزه با پديده اعتيا
سابقه اعتياد فرد مصرف كننده ، نوع ماده مخدري كه 

را در نظر )منقطع و دائم(مصرف مي كند و نحوه مصرف
بررسي «در تحقيقي تحت عنوان ).  1382كميل، (گرفت 

جامعه شناختي علل مؤثر در بازگشت مجدد معتادان به 
 ها حاكي از آن يافته» اعتياد در زندان وكيل آباد مشهد

چه فرد معتاد با دخالت خانواده، جامعه و است   كه اگر
رود، ولي با مسؤالن به مركز بازپروري براي ترك اعتياد مي

اولين پيشنهاد از دوست و رفيق معتاد خود، مصرف دوباره 
در زمينه ارتباط آشفتگي ). 1382ياري،(كند را شروع مي

  بر ،2 و برسينگ1روفا  نيزمخدرخانواده و مصرف مواد 
در .  نوجوان دست به انجام يك تحقيق زدند343روي 

 به مصرف  كساني كهنتيجه اين پژوهش مشخص شد كه
-پرداختند، اغلب داراي خانوادهزياد الكل و مواد مخدر مي

بر اساس ). 1990فارو؛برسينگ،(. بودندههايي با زمينه آشفت
هاي دائم كليال  ،5 و كوهن4،نومرا3بروكنتايج مطالعات 

ها باالتر از حد طبيعي نوشندگاني كه مصرف آن(الخمر
كنند  اغلب بيان ميمواد مخدرمصرف كنندگان  و )است

 والدينو تعارض بين كه داراي تجارب سخت ناسازگاري 
تعارض چنين هم. باشند خانوادگي ميانسجام فقدان و

ا بي والد ـ فرزندمناسب و رابطه در محيط خانواده كمتر 
  توسط نوجوانان مرتبط استمواد مخدرمصرف كمتر 

  ). 1989بروك؛ نومرا؛كوهن،(
علل اعتياد در ميان « در خصوص 6نتايج مطالعات ارفورد
دهد كه اكثر دانشجوياني نشان   مي» دانشجويان در آمريكا

هاي ساختاري و محيطي كه معتاد بودند دچار سرخوردگي
 عاطفي آنان توسط هايعدم رسيدگي به خواسته. بودند

).  1994 ارفورد،(اجتماع از علل گرايش آنان به اعتياد است 
هاي جنسيت، سبك«  با عنوان 7نتايج پژوهش نازرول اسالم

نشان داد » زندگي و پايگاه اجتماعي معتادان در بنگالدش
كه جوانان معتاد با سطح تحصيالت متوسطه، از درآمدهاي 

-  برخودار بوده اند و همپايين و متوسط نسبت به سايرين

تر از مردان مجرد چنين شدت اعتياد در مردان متأهل بيش
او . است، زنان نسبت به مردان كمتر گرايش به اعتياد دارند

                                                 
1.Farrow 
2. Brissing 
3. Brook  
4. Nomura  
5. Cohen    
6. Orford  
7.Nazrul Islam     
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122  1389، شماره دوم ، تابستان ) 38(جامعه شناسي كاربردي ، سال بيست و يكم ، شماره پياپي 

در ادامه تأثير معاشرت با دوستان معتاد در گرايش افراد به 
  ). 2000اسالم، (مواد مخدر را تاييد نموده است 

  
   پژوهش يه هاينظر
 ي گوناگونيها علتاز ي اجتماعيهادهيائل و پدمس     

 يك نگاه تك عامليا را در هتوان آنيو نمرند يگينشأت م
 بوده و ي اوالً چند بعدي كرد چرا كه مسائل اجتماعيبررس
ر قابل ي و غي چند بعديعنوان موجود كه به انساناً، بايثان
ن ين ايي تبيل براين دليبه هم.  روبرو هستند استينيبشيپ

 خاص استفاده كرد چرا كه يك تئوريتوان از يمسائل نم
 را ي از مسأله مورد بررسيها بخشين تئوريهر كدام از ا

ت ي از جامعييها به تنهاچ كدام از آنيند و هينماين مييتب
 يهاهيها و نظريگر، تئوريبه عبارت د. ستنديبرخوردار ن

ص ن امر در خصويا. باشنديگر ميكديمختلف مكمل 
لذا در . ز صادق استياد، ني اعتيعنين پژوهش يموضوع ا

 خاص يك تئوريتوان از يز نمياد نيخصوص مسأله اعت
ات مختلف كه هر ي از نظريبياستفاده نمود بلكه از ترك

كنند، استفاده ين ميي از مسأله مورد نظر را تبيكدام بخش
  .شده است

    8ي اجتماعيسازماني ب هينظر
 ي مي تلقيكپارچه اي كل همانندگاه، جامعه دين ديدر ا    

 يط عاديل دهنده آن در شراي تشكيان اجزايشود كه م
 نظم يطين شرايدر چن.  و تعادل برخوردار استيهمساز

 برخوردارند و يين از كĤراي و هنجارها و قوانبرقرار گشته 
رات ييچنانچه جامعه با تغ. شوندي افراد مراعات مياز سو
 ي سازماني مواجه شود، خطر بياگهانع و نيد، سريشد

 ي و بحران هايط نابسامانيجاد شراي آن اي و در پياجتماع
 ين بيهرچه شدت ا.  كنديد مي آن جامعه را تهدياجتماع

                                                 
8 . Social disorganization theories  

 ي ، بحران هاي قانوني ، بيشتر باشد ، هنجارشكني بيسازمان
تر خواهد  گسترده ي و اختالل در روابط اجتماعيروح
  ي صورت گرفته بر مبناطالعاتم. )1385دفر،يمع(بود
 ي معناداريعمدتاُ همبستگ ي اجتماعي سازمانيات بينظر
 چون سن ، جنس ، تراكم ي وعوامليان رفتار انحرافيم

ت و شهر يط كار وفقر ورشد جمعيت ، مذهب ، شرايجمع
 افراد را يعوامل اجتماع در واقع دهند،ي ما نشانر ينينش

 ثبات شوند ، افراد يوامل بن عي كه ايوقت  كنند ويكنترل م
   ). 377 ،ياحمد( كنترل رفتار خود دارندي برايتوان كمتر

  
  9نظريه آنومي

 يط اجتماعيانطباق نرمال با محعدم  را يفتاررمرتون كج
 ينه دو عنصر اصلين زميدر ااو . رديگي در نظر ميگراخود

ف ي، اول اهداف تعريسازد، در ساخت فرهنگيرا مطرح م
 شده يرد و بعد ابزار نهاديگي را در نظر ميگشده فرهن

منظور ). 1381ممتاز ،( سازديدن به آن را مطرح ميرس
 ي است كه توسط ساختار فرهنگيرفتني پذيهاوهيازابزار ش

 و 10كوزر(شوديم مين وتنظييها، تعدن به هدفي رسيبرا
شود كه ي ظاهر ميتطابق زمانعدم ). 1378، 11روزنبرگ

 به يابي دستيهاا ابزاري بر اهداف و  ناموزونيديتأك
 كه يت، هنگاميدر نها). 1381ممتاز،( ردياهداف قرار گ

  و به اهدافيابيل مشروع جهت دستيا وسايها راه
ا ه در آنيش ساختد تن افراد جامعه محدود باشيت برايموفق

  ). 1378، 12ترنر(ديآيبوجود م
  

  13تئوري محروميت نسبي

                                                 
9 . Anomie theory 
10 .Cozer 
11. Rozenberg 
12 . Terner  
13 .relative deprivation 
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123 بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر پديده ي  اعتياد در شهراهواز

 درآمد در جوامع مختلف ي نابرابرجرم شناسان معتقدند كه
زان جرم در يش ميد وهم باعث افزاي نمايد فشار ميهم تول

، ير وغنين فقي شكاف عمده بل كهين دليبد. شوديها مآن
ن يآورد و چني وعدم اعتماد را به وجود مينه توزيك

در . شود ي سرانجام منجر به خشونت و جرم ميتيوضع
ك يافته است يش يدر آمد افزا ي كه در آنها نابرابريجوامع

 يجاد مي در افراد كم درآمد اينوع حقارت وسرافكندگ
 يانه دربرخ مجرميزه هايجادانگين عامل باعث ايشود كه ا

 ي تئورتحت عنوان ندين فرآيا. گرددين افرادمياز ا
 يت نسبيمفهوم محروم .است  دهيان گردي بيت نسبيمحروم

) 1982 (15تر بالوي وپ14س بالويتوسط جامعه شناسان جود
 با ي آنومي را از تئوريميها مفاهآن. مطرح شده است

 افت شدهي ي اجتماعي سازماني بيها كه در مدليميمفاه
كه،  ن اساس معتقدنديبر هم و  ب كرده اندياست ، ترك

ط يسه شراين ممكن است هنگام مقاييافراد طبقات پا
. ند يت نماي خود با افراد ثروتمند ، احساس محروميزندگ

 و ي عدالتيت منجر به احساس بين احساس محروميا
.  دهديده وعدم اعتماد را در آنها پرورش مي گرديتينارضا
 مشروع يارهايق معيشرفت آنها از طريجه شانس پيدر نت

 آورد ي را به وجود مي گردد واحساس ناتوانيمسدود م
را به  وسرانجام خشونت وجرم ي وپرخاشگريكه دشمن

ستم يسسترش  گهالبت. )1383،يمبارك( داشتدنبال خواهد
 ي و بي ، بدگمانيج دشمني باعث تروياجتماع يهاينابرابر
امكان  گوناگون جامعه شده ويان بخشهاي در مياعتماد
 .دي نمايحدود م گسترده را مي اجتماعيهمبستگ

ز معتقد است كه ي كوهن ن).1999گران، ي و د16يكاواچ(
 يرند ؛ وليپذيه متوسط را من ، اهداف طبقييافراد طبقه پا

 كه از يليق وساين اهداف را از طريدن به اي رسييتوانا
                                                 

 14. Judith blav  
15. peter blav   
16. Kawachi 

ن افراد ياز آن جا كه ا. طرف جامعه مقبول هستند ، ندارند 
شوند، ي مالك سنجش طبقه متوسط قضاوت ميبر مبنا

 طبقه متوسط آن را مطلوب ي كه هنجارهايدائم از منزلت
گر ، يبه عبارت د. نديا نميت ميداند، احساس محروميم

 يهارا آماده م از هنجاريديرفتار بزهكارانه ،مجموعه جد
- خرابين جامعه را براييتواند افراد طبقه پايكند كه م

ه مظاهر طبقه متوسط يز عليآم واعمال خشونتيكار
  ).1377 ، ياحمد(ك كند يتحر

   17 خرده فرهنگ يهاهينظر
 ساكن دردم  مرواكنش به ي فرهنگ خردهيهاهينظر

ت ي ومحرومي اجتماعيانزوا نسبت به افتهيسازمان نمحالت 
 ، ي سبك زندگيل رفتگيتحلل يدل ب.پردازديم ياقتصاد
ك خرده يتر جامعه نيي طبقات پاي اعضاي وافسردگيناكام

 ي خوديهان وارزشي را با مجموعه قوانيفرهنگ مستقل
رتالش كه فرهنگ طبقات متوسط بيدر حال. كنند يجاد ميا

ازهاوآموزش ير انداختن ارضاءنياد ، به تأخيوكوشش ز
تر به نييد دارد،خرده فرهنگ طبقات پاي تأكيرسم
 يفور شجاعت وارضاء سك كردن،ير ،يقلدر جانات،يه
- اغلب باي خرده فرهنگيهنجارها. د ينمايد ميازها تأكين

ل كه ين دليد كند، بيدا مي متداول جامعه تضاد پيهاارزش
 ي رفتارياند كه از عهده تقاضاهاافتهي درير شهري فقافراد

جه يدر نت. ر ممكن است يطبقه متوسط جامعه برآمدن غ
ر پا ي شوند قانون را زين مجبورميرنشيساكنان محالت فق

 ندي نمايرويرو پن فرهنگ كجيبگذارند و از قوان
 جوانان متمركز يبزهكار ه برين نظريا ).1383،يمبارك(

 جوانان را ي، بزهكاريل جامعه شناختيتحلك يشده و در 
ها ، ها مانند ارزش آني خرده فرهنگيهايژگيبرحسب و

                                                 
17. Subcultur theories  
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124  1389، شماره دوم ، تابستان ) 38(جامعه شناسي كاربردي ، سال بيست و يكم ، شماره پياپي 

 ي قرار ميمورد بررس ي زندگيهاوهيباورها ، عادات وش
   .دهد

 18يوند افتراقيه پينظر

كان يد دارد كه نزدين نكته تأكي بر ايوند افتراقي پهينظر
ت يل وتقويبر تشك يادير زيار باشند تأثك كه بزهيوهمĤالن

 ي بزهكاريگذارند وفرد را به سوي مياركنگرش بزه
 ي اجتماعي محتوايوند افتراقيه پينظر. دهند يسوق م

گاه ي را در نظر دارد وفرد بزهكار را در جاياركبزه
ث رابطه اش با خانواده ، محله ، رفقا و ي او از حياجتماع

لند درباره ساتر. )1381،يمشكان(رد يگيمصاحبان در نظر م
دارد كه ي اظهار ميور كجي انتقال فرهنگيچگونگ
 يان ارتباطات اجتماعيك گروه جريق ي از طريكجرو

-يرا زنده م »بد  اري«شود كه در واقع اصطالح يحاصل م
  ). 1383عدل،(كند 

 است ، نه يعمل مجرمان آموختنكرد،ين رويبر اساس ا
 انجام دادن آن اموزد به فكري تا فرد آن را نيعني . يموروث

ر افراد يق ارتباط فرد با سايآموزش از طرو.  افتدينم
 وبه كمك يرد وعموماً به صورت شفاهيگيصورت م

ق ي موارد ممكن است از طريكلمات است وفقط در برخ
ل به يها و مزهيكسب انگ .رديافه انجام گيحركات چهره وق

 و مردم جامعه نظر.  استي آموختني درونيهاابراز كشش
بخش .  ندارندي حقوقيت هنجارهايمطلوب نسبت به رعا

ك كه با ي نزديهااعظم آموزش رفتار بزهكارانه در گروه
 فرد به عمل يزمان. رديگيمانه دارند انجام ميفرد روابط صم

 كه موافق يزش او با كسانيزند كه آميكارانه دست مبزه
ن يگر براساس ايبه عبارت د. باشدشتر ياند بشكستن قاعده

 كه به مساله جرم يگران هنگاميه روابط فرد با دينظر
 نكند يوستگيز پي كه با كار جرم آمي ندارد وتا زمانيارتباط

                                                 
18. Differential association theory  

البته .)1383سخاوت،(جاد رفتار مجرمانه ندارد ي در اي، اثر
،  زمان  معاشرت از نظر دفعات وقوع، مدتيوانافر

زان ي ميعني. تواند متفاوت باشدي م،ت و شدتيارجح
هنجار مورد رفتار در مقابل افراد بهعاشرت فرد با افراد كجم

ن نظر كه اگر يت است از ايت با اهميارجح. باشدينظر م
 آموخته شود، فرد در يت قانون در كودكيرفتار موافق رعا

 قرار دارد كه از ابتدا به عدم ي متفاوت با كسيتيوضع
د ساترلن). 1381ممتاز، (ق شده است ي قانون تشوتيرعا

ن ي نخستيهامعتقد بود كه انحرافات عموماً در قالب گروه
ها ن گروهيا. شوديا خانواده آموخته مير گروه دوستان ينظ
 و. باشندي مين رسمين ومسئوليتر از مأمورار متنفذيبس
 يك هاي رفتار بزهكارانه شامل تكنيريادگيند يفرآ

 ي برا الزميهايل تراشيها و دلشيها،گرازهي،انگيتبهكار
آموزدكه يك جوان هم ميب ين ترتيبد. شوديآن م

اورد ي كند و هم چگونه استدالل بيت دزديچگونه با موفق
ع يرف( آن عذر بتراشديه كند و براي خود را توجيتا دزد
قات يران تحقيدگاه در اين دي بر اساس ا.)1378پور،
كان ، همكاران ي انجام گرفته است ومعاشرت با نزديمختلف
ان ، يد از اطرافيژه دوستان معتاد ومنحرف ، تقليو بو

 ناسالم وگوناگون از جمله مدرسه يطهايمعاشرت در مح
اد ي اعتي نامطلوب از جمله عوامل اصلي آموزشيهاطيومح

 البته ).1379كرم پور ، (به مواد مخدر ذكر شده است 
ها كيكند كه مردم تكني اظهار مي اجتماعيريادگي يتئور
ك با همساالن يق ارتباط نزديجرم را از طر يهاهيو رو

 . رند يگياد ميبزهكار ومجرم 

 19 يه كنترل اجتماعينظر

 ، خانواده و سپس يه كنترل اجتماعينظران نظرصاحب
 آورند و يش از همه عامل نظارت به شمار ميمدرسه را ب

                                                 
19. Social control theory  
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125 بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر پديده ي  اعتياد در شهراهواز

 كردن جوانان ، خانواده و يند اجتماعيمعتقدند كه در فرآ
به تدرج كه جوانان مستقل .  دارنديت خاصيهمساالن اهم

 شود ير گروه همساالن و خانواده كاسته مي شوند ، از تأثيم
. ند كيدا مي پيشتريت بي اهمي دروني هايژگيو و

 يل خود مي از تحليرشي كه هيجه اينت ).1383سخاوت،(
 آن يان اعضاي كه در ميا گروهيرد آن است كه جامعه يگ

ش از يجود داشته باشد، ب و متقابل وي قوي هايوابستگ
 خود ي قادر به اعمال كنترل بر اعضايا هر گروهيجامعه 

 نداشته ي محكمي آن با هم وابستگيخواهند بود كه اعضا
ان ي مي مثال او بر آن است كه هر چه همبستگيبرا. باشند

شتر باشد، ين، بزرگساالن  و همساالن بيجوانان ، والد
ت يگر فعالي مدرسه و دريشتر عالقه مند و درگيجوانان ب

شتر اعتقادات و ي شوند و هر چه بي مي مقبول اجتماعيها
 مرسوم جامعه را قبول كنند و به آن معتقد ي هاينيجهان ب

؛ يميسل(رو و مجرم شوندباشند، كمتر ممكن است كج
 ييتوانا: ازها ي نينقش خانواده در ارضا ).1380،يداور

ت ي امكانات موفق ، فراهم كردنين زندگيخانواده در تأم
ن يها در تحقق ا از خانوادهي نوجوان ، برخينده برايدر آ

توانند يشتر ميجه بيه هستند ودر نتيتر از بقامور موفق
 ياخانوادهن يهمچن. نوا سازندنوجوان وجوان را با جامعه هم
- در كجيتواند نقش مهميكه پر از تشنج واختالف باشد م

 كنترل يتئور ).1381تاز،مم(  فرد داشته باشديرفتار
 ي برايلي پتانسيد داردكه هر فردين امر تاكي بر  اياجتماع

وندشان با جامعه يله پيشتر مردم به وسيمجرم شدن دارد اما ب
  ).1383،يمبارك(شوند يكنترل م

    
  ق ي تحقيه هايفرض

 ذكر يه هاي پژوهش حاضر مستخرج از نظريه هايفرض
  .باشديشده م

 و ياقتصاد-يگاه اجتماعين متغير پابه نظرمي رسد بي -
 .شدت اعتياد رابطه معني دار وجود دارد

به نظرمي رسد بين متغير بي هنجاري و شدت اعتياد  -
 . رابطه معني دار وجود دارد

به نظرمي رسد بين متغير احساس محروميت نسبي و  -
 . متغير شدت اعتياد رابطه معني دار وجود دارد

اشرت با اعضاي معتاد به نظرمي رسد بين متغير مع -
 . خانواده و متغير شدت اعتياد رابطه معني دار وجود دارد

و دوستان معتاد به نظرمي رسد بين متغير معاشرت با  -
 . متغير شدت اعتياد رابطه معني دار وجود دارد

اعتياد و متغير شدت  يانزواطلببه نظرمي رسد بين متغير  -
 . رابطه معني دار وجود دارد

د بين متغير سن و متغير شدت اعتياد رابطه به نظرمي رس -
 .معني دار وجود دارد

ر شدت يت تاهل و متغير وضعين متغي رسد بيبه نظر م -
   دار وجود داردياد رابطه معنياعت

 
   پژوهشروش 

كــه از .  بــوده اســتي   روش ايــن پــژوهش، از نــوع مــورد
پرسشنامه محقق ساخته براي گردآوري داده ها استفاده شده 

  .است
  جمعيت ، نمونه و روش نمونه گيري

در اين پژوهش جمعيت آماري تعداد كل معتادان شهر    
 آنان ي به همگاهواز بوده اند ، ولي به دليل عدم دسترسي

 سازمان  وابستهيهاي بازپرور معتادان موجود درفقط
بهزيستي اهواز را در دو ماه به عنوان نمونه انتخاب شده و 

به طور جداگانه مصاحبه به عمل با تك تك اعضاي نمونه 
نمونه آماري در تحقيق . ل نمودندي و پرسشنامه را تكمآمد

  .ها بوده استي بازپرور نفر از معتادان حاضر در135حاضر 
 

  ابزار پژوهش
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126  1389، شماره دوم ، تابستان ) 38(جامعه شناسي كاربردي ، سال بيست و يكم ، شماره پياپي 

آوري   با توجه به ماهيت موضوع و روش تحقيق  براي گـرد           
بـه دليـل فقـدان    . ها و اطالعات از پرسشنامه استفاده شد   داده
سشنامه استاندارد شده در ارتباط با موضـوع پـژوهش، بـر            پر

ــوع ،      ــه موض ــوط ب ــابع مرب ــل از من ــات حاص ــاي اطالع مبن
پرسشنامه ي  محقق ساخته اي تنظيم شد كه اكثـر سـواالت             
. آن در قالب طيف ليكرت پـنج قـسمتي طراحـي شـده بـود              

   SPSSهـا، از نـرم افـزار كـامپيوتري     آوري داده پس از جمع

ها استفاده شده است، و  به منظـور            تحليل داده  براي تجزيه و  
تعيين  اعتبار و روايي تحقيق اعتبـار صـوري در نظـر گرفتـه               

ــاي   .  شــد ــول آلف ــايي  پرســشنامه از فرم ــراي ســنجش پاي ب
در ايـن تحقيـق بـراي هـر فرضـيه            كرونباخ اسـتفاده گرديـد      

ــه هــايي طراحــي شــده كــه ضــريب آلفــاي    مجموعــه گوي
 محاسبه گرديـد     مجموعه گويه ها   كرونباخ براي هر يك از    

  .كه در زير آمده است
  

  مقدار آلفا  متغير
  %۷۰  ضريب آلفا براي مجموعه گويه هاي بي هنجاري

  %۶۵  ضريب آلفا براي مجموعه گويه هاي احساس انزوا طلبي
  %۸۴  ضريب آلفا براي مجموعه گويه هاي محروميت نسبي

  
  روش تجزيه و تحليل داده ها

سشنامه در دوسطح توصيفي و استنباطي مورد داده هاي پر
در سطح توصيفي از شاخص . تجزيه و تحليل قرار گرفت

هاي فراواني، درصد فراواني و درصد تراكمي، ميانگين و 
و در سطح .انحراف معيار و واريانس استفاده گرديد

 و در Tاستنباطي از ضريب همبستگي پيرسون ، آزمون
نهايت براي تبيين سهم متغيرهاي مستقل از متغير وابسته ،از 

  )ANOVA(طرفه واريانس يكرگرسيون چند متغيره و 
  .  استفاده شده است 

  
  يافته ها 

معتادين خود معرف مركز  نفر از 135در اين پژوهش از   
بهزيستي اهواز استفاده شده است كه با توجه به يافته ها  

 و 58بوده كه باالترين سن سال  32 اسخگويانميانگين سن پ
  دباش سال مي19كمترين سن 

.  

  درصد تجمعي  درصد   فراواني   گروههاي سني
25-19 31 23,0 23,0 

35-26 59 43,7 66,7 

45-36 39 28,9 95,6 

 100,0 4,4 6  سال 45باالي 

  100 135  جمع كل
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متأهل ، % 9/31از پاسخگويان مجرد ، % 7/60 همچنين 

بدون همسر بر اثر % 4/4بدون همسر بر اثر فوت ، %  5/1
كه طالق گرفته باشند، جدا از هم بدون اين% 5/1طالق و 

  .كرده اندزندگي مي
  درصد   فراواني   وضعيت تأهل

 60,7 82مجرد

 31,9 43متاهل

 1,5 2بدون همسر بر اثر فوت

 4,4 6بدون همسر بر اثر طالق

 1,5 2)متاركه(جدا از همسر 

 100 135  جمع كل

  

ترين درصد پاسخگويان در بيشميزان تحصيالت ،  از نظر 
ترين درصد در مقطع و كم. بوده اند% 38مقطع راهنمايي با 

  .بوده اند % 1/11ليسانس با 
  درصد تجمعي  درصد   فراواني   مقطع تحصيلي

 5,2 5,2 7 بي سواد

 14,1 8,9 12 ابتدايي

 43,7 29,6 40 راهنمايي

 64,4 20,7 28 دبيرستان

 88,9 24,4 33 ديپلم

 100,0 11,1 15 باالتر از ديپلم

  100 135  جمع كل

  

 ميانگين درآمد درصد پاسخگويان شاغل بوده اند كه  43
 درآمد ميانگين و همچنين باشدتومان مي 420535 افراد اين

پايين .  بوده است تومان 455757 گويانكل خانواده پاسخ
تومان بوده و باالترين ميزان  180000ترين ميزان درآمد 

  .باشد تومان مي2000000درآمد 
  » شدت اعتياد« متغير وابسته

هاي توصيفي مربوط به متغير وابسته را  آماره1جدول     
عتياد بر خالف در اين تحقيق براي سنجش ا. دهدنشان مي

 شد به اين ز روش جديدي استفادهتحقيقات انجام شده ا
ترتيب كه از تركيب چهار سوال در مورد اعتياد يعني نوع 
ماده مصرفي ، مقدار مصرف ، دفعات مصرف و شيوه 

 ومصرف متغير جديدي به نام شدت اعتياد ساخته شد 
د يگردلحاظ  هر كدام از موارد ي كه برابراساس نمراتي
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ن امر در حد خود يكه اي بطور.اد محاسبه شديشدت اعت
اد بدست يج، و شناخت عوامل اعتيافته ها،نتاي در ينوآور

، انحراف 58/32اساس ميانگين شدت اعتياد ن يهمبر. دهديم
هم چنين .  بوده است 13/187و واريانس آن 68/13معيار آن 

 بوده 67/61 و 6/34دامنه شدت اعتياد در پاسخگويان بين 
  .است

  

  
  ستههاي توصيفي مربوط به متغير واب  آماره-1جدول 

  تعداد مشاهدات  133  مشاهدات معتبر
 2  بي پاسخ

 32/58  ميانگين

 13/68  انحراف معيار

 187/13  واريانس

 6/34  حداقل

 67/61  حداكثر

  

   نوع ماده مصرفي  
ــاده مــصرف شــده توســط   2جــدول  ــوع م ــده  ن ــشان دهن  ن

بيشترين ماده مخـدر مـصرفي توسـط        . پاسخگويان مي باشد  

درصـد،  9/25 نفـر برابـر بـا       35 فراواني   فرد معتاد ، حشيش با    
  .درصد، بوده است2/25 برابر با 34شيره با فراواني 

  هاي توصيفي مربوط به نوع ماده مصرفي توسط فرد آماره- 2جدول 
نوع ماده 
  مصرفي

  درصد معتبر   درصد   فراواني 

  2/5  2/5  7 ترياك
  1/26  9/25  35 حشيش
  4/25  2/25  34 شيره

  5/7  4/7  10 دي اس ال
  4/10  4/10  14 نيروئه

  0/6  9/5  8 كراك
  4/19  3/19  26 كريستال
  0/100  3/99  134 جمع 

    7/0  1  بي پاسخ  
    0/100  135  جمع 
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ــاعي    ــاه اجتم ــر پايگ ــين متغي ــه ب ــون رابط  –آزم
  اقتصادي و متغير شدت اعتياد 

 اقتصادي در اين جا مـورد سـنجش         –متغير پايگاه اجتماعي    
 –قابـل ذكـر اسـت كـه پايگـاه اجتمـاعي             . تقرار گرفته اس  

اقتصادي از تركيب چند سوال يعنـي درآمد،شـغل و سـطح            
تحصيالت بعد از يكسان سازي بدست آمـده كـه در سـطح             
فاصــله اي ســنجيده شــده انــد و بــه همــين دليــل از ضــريب  

  .همبستگي پيرسون استفاده شده است

 در اين فرضيه نخست پيش مي شود كه بين متغير پايگاه
 اقتصادي و متغير شدت اعتياد رابطه معني دار –اجتماعي 

 ديده مي شود 3همان گونه كه در جدول . وجود دارد 
سطح معني . مي باشد -209/0**مقدار همبستگي پيرسون 

بنابراين نتايج نشان دهنده رابطه . است 008/0اري نيز د
 اقتصادي و –معكوس و معني دار بين متغير پايگاه اجتماعي 

يعني هر چه فرد از پايگاه اجتماعي . تغير شدت اعتياد استم
 اقتصادي باالتري برخوردار باشد ، شدت اعتياد وي كمتر –

  .است

   اجتماعي و شدت اعتياد– پيرسون بين پايگاه اقتصادي  همبستگي شاخص- 3 جدول
  سطح معني داري همبستگي پيرسون  نام متغير

  008/0  -209/0    اقتصادي  –پايگاه اجتماعي 
  

آزمون رابطه بين متغير بي هنجاري و متغير شدت 
  اعتياد

 نشان مي دهد كه مقدار همبستگي 4    نتايج جدول 
نتايج . مي باشد046/0 و سطح معني داري 146/0پيرسون 

حاكي از وجود رابطه مسقيم و معنادار بين دو متغير بي 
  . هنجاري و شدت اعتياد مي باشد

  بي هنجاري  و شدت اعتياد  پيرسون بين متغير هايمبستگي ه  شاخص- 4 جدول

  سطح معني داري همبستگي پيرسون  نام متغير
  046/0 146/0  بي هنجاري

  

آزمون رابطه بين متغيراحساس محروميت نسبي و 
  متغير شدت اعتياد

 نشان مي دهد كه ميزان همبستگي پيرسون 5نتايج  جدول 
نتايج نشان . اشدمي ب495/0و سطح معني داري 001/0

دهنده عدم رابطه بين دو متغير احساس محروميت نسبي و 
  .  شدت اعتياد مي باشد
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  احساس محروميت نسبي و شدت اعتياد  پيرسون بين متغير هاي همبستگي  شاخص-5 جدول
  سطح معني داري همبستگي پيرسون  نام متغير

  495/0 001/0  احساس محروميت نسبي 
  

ون رابطه بين متغير معاشرت با افرادمعتاد آزم
  و متغير شدت اعتياد) درخانواده(

متغير معاشرت به دو صورت معاشرت با اعضاي معتاد 
خانواده و معاشرت با دوستان معتاد  با متغير شدت اعتياد 

  . بررسي شده است 

دهد كه ميانگين   نشان مي6يافته هاي موجود در جدول 
  . ، معني دار است016/0عني داري شدت اعتياد در سطح م

 و متغير شدت اعتياد) در خانواده( مربوط به متغير معاشرت T نتايج آزمون -6جدول 

  
وجود فرد معتاد 

  در خانواده
  شدتميانگين  فراواني

  اعتياد
  سطح  Tمقدار   انحراف معيار

  داريي معن
  39813/12  0822/35  75  بلي

 66171/14   3513/29  58  خير
44/2  016/0  

  
آزمون رابطه بين متغير معاشرت با افراد 

  و  متغير شدت اعتياد) دوستان(معتاد
 T35/2  مقدار  ديده مي شود7همان گونه كه در جدول 

است و كوچكتر از سطح 02/0بوده ، و سطح معني داري 

ميانگين شدت اعتياد در بنابراين  مي باشد،05/0معني داري 
   .است معني دار 02/0سطح معني داري 

  و متغير شدت اعتياد) با دوستان( مربوط به متغير معاشرت T  نتايج آزمون -7جدول 
معاشرت با 
  دوست معتاد

  شدتميانگين  فراواني
  اعتياد

  سطح  Tمقدار   انحراف معيار
  داريي معن

  33611/13  4879/33  120  بلي
  020/0  35/2 14/ 52734  2305/24  13  خير

 
ر انزوا طلبي و  متغير شـدت        آزمون رابطه بين متغي   

  اعتياد 
مقدار همبستگي  آشكار  ميسازد كه 8يافته ها در جدول 

و سطح معني داري 315/0**پيرسون به صورت يك سويه
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اين سطح معني داري از سطح معني . مي باشد 00/0نيز 
به .  معني دار است كمتر بوده و بنابراي رابطه05/0داري 

بطه مثبت و معني دار بين متغير احساس عبارت ديگر را
يعني هر چه فرد . انزواطلبي و متغير شدت اعتياد وجود دارد

احساس انزواي باالتري داشته باشد شدت اعتياد هم بيشتر 
  .است

  

  
   پيرسون بين متغير هاي احساس انزواطلبي  و شدت اعتياد همبستگي شاخص-  8 جدول

  ي داريسطح معن همبستگي پيرسون  نام متغير
   00/0 315/0  احساس انزواطلبي 

  
 

  آزمون رابطه بين متغير سن  و متغير شدت اعتياد
  ديده مي شود مقدار همبستگي 9گونه كه در جدول  همان

و سطح معني داري نيز 104/0 پيرسون به صورت يك سويه 
اين سطح معني داري از سطح معني داري .مي باشد 118/0

براين رابطه بين دو متغير سن و شدت  بيشتر بوده و بنا05/0
  .  معني دار نيستاعتياد  

   پيرسون بين متغير هاي سن و شدت اعتياد همبستگي شاخص- 9 جدول
  سطح معني داري همبستگي پيرسون  نام متغير
  118/0 104/0  سن

 
آزمون رابطه بين  متغير وضعيت تأهل و متغير 

  شدت اعتياد 
بوده و از آن T ،555/0مقدار  ، 10بر اساس نتايج جدول 

بوده و اين مقدار بيشتر 58/0جايي كه سطح معني داري

 است ، هرچند بين ميانگين ها 05/0ازسطح معني داري 
تفاوت به چشم مي خورد ولي از لحاظ آماري تفاوت 

  .ميانگين ها  معني دار نيست

  ت اعتياد مربوط به متغير وضعيت تأهل و متغير شدT نتايج آزمون -10جدول  

  شدتميانگين  فراواني  وضعيت تأهل
  اعتياد 

سطح   Tمقدار   انحراف معيار
  معناداري

  5/14  08/31  43  متĤهل

  47/13  53/32  81  مجرد
555/0  58/0  
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مقدار همبستگي تفكيكي بين متغير وابسته 

  ومتغيرهاي مستقل

 شدت بيني ميزان براي ساختن معادله رگرسيوني پيش    
به را  ،اند اي بوده متغيرهايي كه در سطح فاصله اعتياد ،

متغير وابسته شدت اعتياد را به عنوان عنوان متغير مستقل و 

بيانگر  11 در جدول بررسي نتايج بدست آمده. وارد شدند
تواند، شدت اعتياد ميبيني ميزان   كه معادله پيش،آن است

كه ، بيني نمايد  درصد از واريانس متغير وابسته را پيش54
   .دهد  به ما نشان ميR2اين مطلب را 

    نتايج آزمون رگرسيوني چند متغير بين متغيرهاي مستقل و متغيروابسته تحقيق-11جدول 
 B Beta خطاي استاندارد tسطح  مقدار  

 داريمعني

 010/0 823/2 765/40  098/115 مقدار ثابت

 020/0 504/2 598/0 655/0 498/1 هنجاريبي

 069/0 913/1 598/0 350/0 144/1 محروميت

 010/0 844/1 758/0 339/0 399/1 انزوا

 022/0 -473/2 111/1 -403/0 -748/2  اقتصادي-پايگاه اجتماعي
  

چهار  توانسته با استفاده از  پژوهش،جايي كه مدل ز آنا
هنجاري،  ، احساس بي) به ترتيب تأثير گذار بودن (متغير

 ، احساس محروميت نسبي و  اقتصادي–پايگاه اجتماعي 

درصد از واريانس متغير  54 احساس انزواي اجتماعي ،
توان گفت از قدرت پيش بيني ، ميكندوابسته را پيش بيني 

  . خوبي برخوردار است
    

   جدول تحليل واريانس رگرسيوني-  12جدول
ميانگين  مجموع مجذورات  

 مجذورات 

  سطح  F درجه آزادي 

 داريمعني

 6 518/580 106/3483 نرگرسيو

 28 022/131 482/2882 باقيمانده

 28    589/6365 كل

43/4 004/0 

   R= 74/0                              R2 = 54/0                           
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  بحث و نتيجه گيري

     پژوهش حاضر، تحقيق پيرامون علل اجتمـاعي مـؤثر بـر           
داده هـاي ايـن تحقيـق بـا     . باشـد اعتيـاد در شـهر اهـواز مـي     

 نفـر   135استفاده از روش پيمايشي و كل جامعه آماري كه            
 سال خود معـرف مركـز بهزيـستي         18از معتادين مرد باالي     

يافته هاي اين پـژوهش نـشان       . شهر اهواز بدست آمده است    
 نفر پاسخگويان به لحاظ     135دهنده آن است كه از مجموع       

از ايـن   % 9/8 افـراد بيـسواد،      از ايـن  %  2/5سطح تحصيالت ،  
دوره % 7/40در دوره راهنمايي،  % 34افراد در مقطع ابتدايي،     

همچنـين  . فوق ديـپلم و ليـسانس بـوده انـد         %1/11متوسطه و   
از نظـر   . متأهل بـوده انـد    % 9/31از اين افراد مجرد و        %  68/

در خـانواده   . غير شـاغل بـوده انـد      % 57شاغل و   % 43اشتغال  
ــه چــشم مــي خــورد و  از ايــن افــر% 3/56 ــاد ب اد ســابقه اعتي

چارچوب نظري در   .  بوده است  58/32ميانگين شدت اعتياد    
اين تحقيق نظريه آنـومي،  نظريـه كنتـرل اجتمـاعي ، نظريـه          

« متغيـر وابــسته در ايــن تحقيــق  .  پيونـد افتراقــي بــوده اســت 
است كه رابطه آن با متغيرهاي مستقل تحقيـق         » شدت اعتياد 

اقتـصادي ، احـساس بـي هنجـاري،         -اعيشامل پايگاه اجتمـ   
معاشرت با افراد معتاد، محروميت نسبي، سن، وضعيت تاهل          

در . و احساس انزواطلبـي مـورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت       
قــسمت آزمــون متغيرهــا، نخــست بــه بررســي تــأثير پايگــاه  

.  اقتصادي در گرايش افراد به اعتياد پرداخته شد        –اجتماعي  
يا مورد قبول اكثريـت در جهـان        اين فرضيه، فرضيه عمومي     
اقتصادي پائين، ميزان بيشتري از    -است، كه طبقات اجتماعي   

رفتارهــاي غيــر قــانوني را نــسبت بــه طبقــات متوســط و بــاال 
اند، كه از آنجـائي       البته برخي اشاره كرده   . شوند  مرتكب مي 

كــه طبقــات پــائين، در تــالش بــراي رســيدن بــه اهــداف از  
هاي انحرافـي بـراي       مانند؛ به روش    يهاي قانوني، ناكام م     راه

بـر اسـاس نتـايج آزمـون بـه          .شوند  رسيدن به آنها متوسل مي    

عمل آمده رابطه بين اين متغير با متغير شـدت اعتيـاد رابطـه               
 نتايج تحقيق صالحي جونقاني و غالمي . اي معني دار است

آبيز نيز در خصوص معني دار بودن رابطه بين متغير پايگـاه             
اقتــصادي و اعتيــاد بــا يافتــه هــاي ايــن تحقيــق   –اجتمــاعي 

  .  همخواني دارد
يكي ديگر از علل مؤثر بر اعتياد كه با بررسي متون مربـوط              

توان به نقش قابـل توجـه آن در        به انحرافات و بزهكاري مي    
هاي اجتمـاعي پـي بـرد ، متغيـر معاشـرت بـا              بروز ناهنجاري 

 پـژوهش   در ايـن  . افراد آلوده به مصرف مواد مخـدر اسـت          
اين متغير در دو بخش جداگانه شـامل معاشـرت بـا اعـضاي       
معتاد در خانواده و معاشرت با دوستان معتاد با متغيـر شـدت             

تـوان بـه    اعتياد به آزمون برده شد چرا كه از اين طريـق مـي            
پـيش از ذكـر نتـايج       . مقايسه نتايج ايـن دو آزمـون پـي بـرد          

- خـانواده مـي    سابقه اعتيـاد در   تحقيق الزم به ذكر است كه       

. تواند به طور مستقيم بر رفتار جوانان و نوجونان مؤثر باشـد            
اساساً به لحاظ آميزش و عالئقي كـه بـين اعـضاي خـانواده              

هـا سـابقه اعتيـاد بـه مـواد          وجود دارد، چنانچه بعـضي از آن      
مخدر داشته باشند ، بـه طـور نـسبي در سـاير افـراد خـانواده        

جه به نقش خانواده در انتقال      به عبارت ديگر با تو    .تأثير دارد 
هنجارها، ارزش ها و الگو پـذيري كودكـان و نوجوانـان از             
اعضاي خانواده، در صورت اعتياد والدين عالوه بـر اثـرات           
مخرب مـصرف مـواد توسـط اوليـا، ايـن كودكـان احتمـال               
بيــــشتري دارد كــــه بــــه مــــصرف مــــواد مخــــدر روي  

ني دار بين    نتايج آزمون رابطه مع    ).17:1380چنگالي،(آورند
معاشرت با اعضاي معتـاد خـانواده و شـدت اعتيـاد را نـشان               

گـروه همـساالن از متغيرهـاي تـأثير         ديگر  از سوي   . دهدمي
اين گروه شامل كودكان    . باشدگذار در خصوص اعتياد مي    

هـاي دوسـتانه در محـالت و منـاطق مختلـف       همبازي، حلقه 
هـا  اهروستا و شهر و گروههاي برادري در مدارس و دانـشگ          
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ــر و هــا موقعيــتاســت كــه اعــضاي آن هــاي اجتمــاعي براب
در ايـن گروههـا افـراد بـه     . پيوندهاي نزديكي بـا هـم دارنـد     

خاطر اين كه همديگر را دوسـت بدارنـد و يـا بـه همـديگر                
خواهند شبيه هم باشند،    احترام بگذارند و يا براي اين كه مي       

ن سـاال شـخص در گـروه هـم    . پذيرندنظرات همديگر را مي   
غالباً آن طور نيست  كه ممكن است در خانواده باشد؛ يعني            
روابط بر پايه قدرت جسماني، روابط نـسبي و خويـشاوندي           

فرد نه فرمانده است و نه فرمانبر؛ بلكـه بايـد بيـاموزد             . نيست
هـاي همـساالني   هـا و ارزش  كه چگونه خود را با طرز تلقـي       

ــق دهــد و نقــش همكــاري ر    ــد تطبي ــا او برابران ــا كــه ب ا ايف
 در ايــن تحقيــق بــر اســاس نتــايج ).31:1380مظفــري،(كنــد

آزمون رابطـه معنـي دار بـين معاشـرت بـا دوسـتان معتـاد و                 
در كـشور مـا نيـز يكـي از عوامـل            . شدت اعتياد وجود دارد   

هـاي اجتمـاعي بـه ويـژه        مهم و مؤثر در انحرافات و آسـيب       
. هاي دوسـتي و همـساالن هـستند       اعتياد به مواد مخدر گروه    

-هاي مختلـف نـشان مـي      نتايج تحقيقات انجام شده در سال     

انـد علـت    درصد از افرادي كه معتاد شده  75دهد كه حدود    
-اعتياد خود را معاشـرت بـا دوسـتان نابـاب و معتـاد دانـسته               

 4/90در ايــن پــژوهش نيــز ).41:1384ميــري آشــتياني،(انــد
انـد نتـايج   درصد از پاسـخگويان داراي دوسـت معتـاد بـوده         

حـسين يـاري در خـصوص تـأثير دوسـتان معتـاد در              تحقيق  
هـاي تحقيـق حاضـر را مـورد      گرايش افراد به اعتيـاد، يافتـه        

  .  دهدتأييد قرار مي
در واقع متغير انزوا طلبي اشاره بـه وجـود اهـداف و وسـايل               
نيل به آن ها در جامعه دارد و يكي از مهم ترين متغير ها در               

بدين . ون ايران مي باشد   تبيين علل اعتياد در جامعه اي همچ      
معني كه هر چه افراد از اهداف و وسايل موجود در جامعـه             
فاصله بگيرند بر ميزان شدت اعتياد آن ها افـزوده مـي شـود              

ميـزان  . يافته هاي اين تحقيق نيز حاكي از اين امر مـي باشـد            

همبستگي پيرسون بـين متغيـر احـساس انزواطلبـي و شـدت             
بت و معني دار بين ايـن دو متغيـر       اعتياد نشان دهنده رابطه مث    

نتايج تحقيق صالحي جونقاني در خـصوص تـأثير         . مي باشد 
احساس انزواطلبي بر گرايش به اعتيـاد ، يافتـه هـاي تحقيـق              

  .فوق را تأييد مي كند
از سوي ديگر در اين تحقيق رابطه بين متغير بي هنجـاري و             

ت اطالعـات بـه دسـ   . متغير شدت اعتياد به آزمون برده شـد     
آمــده حــاكي از وجــود رابطــه معنــي دار بــين دو متغيــر بــي 

 در اين رابطـه بايـد گفـت         .هنجاري و شدت اعتياد مي باشد     
انــد كــه پتانــسيل آنــومي كــه تحقيقــات متعــددي نــشان داده

اجتماعي در ايران باالست و از اين روتوجه بـه ايـن شـرايط              
آنومي در معناي مرتنـي ايـن گونـه     . آنوميك ضروري است  

ارزشي با تبليغ روزافزون    / ار مي شود كه نظام فرهنگي     پديد
ارزش هاي مادي سبب شده است كه تمايل به ارزش ها در            
توده مردم بيـشتر شـود و در نتيجـه دسـتيابي بـا ارزش هـاي                 

ايـن  . مادي و پول تبديل به يك ارزش و در نتيجه نياز شـود            
 نياز روز به روز تشديد مي شود و مردم به دنبال ارضـاي آن             

هستند، اما وسايل دستيابي به ايـن ارزش بـا وضـع اقتـصادي            
از رايــن رو، نــوعي احــساس . موجــود امكــان پــذير نيــست

اين احساس  . ناكامي و سرخوردگي در افراد بوجود مي آيد       
مي تواند فـشاري در جهـت انطبـاق هـاي ابـداع گرايانـه يـا                 

  .  انزواگرايانه باشد
  

   نابعم
، ي انحرافات اجتماعي هاهينظر). 1377(بي، حبياحمد - 
  . راز، نشر رزيش
جامعه  يم و كاربردهايمفاه). 1378(ترنر، جاناتان اچ-

 و ي،نشر مؤسسه فرهنگياريبختو  يترجمه فوالد ،يشناس
  . يني امام خميپژوهش
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، ي جامعه شناسيه هاينظر). 1379(، غالم عباسيتوسل -
 ين كتب درسيانتشارات سازمان مطالعه و تدو

  ).سمت(دانشگاهها
اعتياد كودكان،ژرفاي ). 1380(،مهتابيچنگال -

  .28 مارهتربيت،سال سوم،ش
، »رانيبازار مواد مخدر در ا«). 1381(س دانا، فرامرزيرئ-

 .2ران ، دوره چهارم ، شمارهي ايمجله جامعه شناس

، ي اجتماعيا آشفتگي يآنوم). 1378(ع پور، فرامرزيرف-
هر تهران، تهران،  در شيل آنومينه پتانسي درزميپژوهش

  .انتشارات سروش
) 1388(ان ، محمد مسعود ي زاهد-

http://www.tabnak.com/nbody.php?id=

13686.   
 انحراف يجامعه شناس). 1383(سخاوت، جعفر  -

  .ام نوريانتشارات دانشگاه پ: ؛ تهرانياجتماع
 ي، جامعه شناس)1380(  محمد ،يداور؛ يل، عيميسل -

  ، قم ، نشر پژوهشكده حوزه و دانشگاهيكجرو
 علل بازگشت يبررس«). 1382(دي، سعي اهريصادق -

ماران مراجعه كننده به مراكز ترك ياد در بيمجدد به اعت
، سال ياد پژوهي، فصل نامه اعت»يستياد وابسته به بهزياعت

  .2شماره اول، 

ر عوامل ي تأثيبررس). 1379(فرحناز ،ي جونقانيصالح -
زندان : يمطالعه مورد اد؛ي مؤثر بر اعتي اجتماع-ياقتصاد

 .رازي ارشد دانشگاه شيان نامه كارشناسيشهر كرد ، پا

 – ي علل اقتصاديبررس« ). 1381(ز، محسنيآب يغالم -
ربنان شهر ي اردوگاه پياد؛ مطالعه موردي مؤثر بر اعتياجتماع

 سؤ مصرف مواد، سال ي، پژوهشيامه علمن، فصل»رازيش
  .5شماره  دوم ، 

 و ينشبنر هميتأث«). 1383(ن عدل، اكبريفروع الد -
» اديش جوانان به اعتيمعاشرت با گروه هنجار شكن در گرا

، سال ششم، شماره ي رفاه اجتماعيپژوهش ،ينامه علمفصل
25.  

در قات انجام گرفته ي تحقيابيارز). 1379(كرم پور، رزا -
اد و مصرف مواد مخدر در ستاد مبارزه با مواد يخصوص اعت
  . 10 شماره  سال دوم ، ت،ي تربيمخدر، ژرفا

 ي جامعه شناختيهايژگي ويبررس« ). 1382(ل ، بهراميكم-
ن شهر ير نشيمصرف كنندگان موادمخدر در محالت فق

 سؤ مصرف مواد، سال ي، پژوهشي، فصلنامه علم»اصفهان 
  .5 شماره  دوم،

ساالن و گروه دوستان و هم). 1380(عباسعلي ،يمظفر-
تأثير آن در انحراف اجتماعي با تأكيد بر اعتياد به مواد 

  . 22 ماره ش ژرفاي تربيت، سال سوم، مخدر،
بررسي آماري و ).1384(معاونت اجتماعي نيروي انتظامي-

جامعه شناختي آسيب ها و جرايم اجتماعي در استان 
 .خوزستان

. راني اي مسائل اجتماعيجامعه شناس). 1385(دي سعد فر،يمع
  . تهران ، انتشارات نور علم

انحرافات اجتماعي، نظريه ها و ). 1381(ممتاز، فريده -
  .شركت سهامي انتشار: ديدگاه ها، چاپ اول، تهران

ران ياد در اي اعتيجامعه شناس). 1384(، الهامياني آشتيريم
  .جرنشر مها امروز، نشر مهاجر تهران،

 علل مؤثر در ي جامعه شناختيبررس« ).1382(ني، حسياري-
، »ل آباد مشهد يبازگشت مجدد معتادان در زندان وك

 سؤ مصرف مواد، سال دوم، ي، پژوهشيفصلنامه علم
  . 5شماره
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